Je zocht uitdaging…?
Service monteur E-Bike

Heb jij die sterk technische eigenschappen zodat jij onze klanten deskundig helpt met het
onderhouden en repareren van hun Electrische fiets, dan zoeken wij jou!
Je Functie
Je bent als monteur E-bike verantwoordelijk voor het onderhoud en de service werkzaamheden van
Amslod elektrische fietsen van onze klanten. Je voert deze werkzaamheden uit vanuit ons Test Center
in Meppel of op locatie bij onze klanten thuis.
Je Profiel
Je bent technisch, energiek en leergierig. Je bent vlot in de omgang en respectvol naar anderen.
Je beschikt je over:
Minimaal MBO+ werk- en denkniveau en een technische opleiding. Bij voorkeur als rijwielhersteller.
• Ervaring met E-bike is een pre.
• Part time en flexibel inzetbaar.
• Tijdens piekperiodes bereid extra te werken.
• Woonachtig in de omgeving van Meppel
Je Carrière
Wij vinden het belangrijk dat jij je ontwikkelt tijdens je werk. Als je bij Amslod werkt dan ben je
verzekerd van training en opleiding om nog meer uit jezelf te halen. Bij Amslod kun jij jouw ambities
dan ook waarmaken. Tijdens een interne training zal de nodige kennis worden opgedaan. Uiteraard
kun je rekenen op een vast basissalaris!
Wie is Amslod
Amslod is dé specialist in Nederlandse elektrische fietsen. Wij werken continu aan de ontwikkeling van
toonaangevende producten met de beste prijs- kwaliteit verhouding. Wij verrassen onze klanten graag
met onze persoonlijke aanpak, ons deskundige advies en vakmanschap. Wij zijn ambitieus en willen
scoren. Dit doen wij allemaal met maar één doel: Uitblinken in klanttevredenheid. Dit noemen wij de
Amslod winnaars mentaliteit. Ons geheim zit in deze bijzondere bedrijfscultuur en onze medewerkers
selecteren wij hierop. Plezierig samenwerken is daarbij de sleutel tot succes. Elke dag een stukje beter.
Herken jij je hierin dan nodigen wij je uit te reageren.
Alleen aanvragen die voldoen aan voorgaande worden in behandeling genomen en krijgen
terugkoppeling

